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Vážení občané,

▶ Samovýroba dřeva pokračuje
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění všech kulturních a společenských akcí během
celého uplynulého roku. Dále děkuji všem občanům, kteří se nezištně starají o lepší vzhled našich obcí, protože tím dávají svoji
energii nám všem.
Podařilo se nám i v letošním roce dokončit naplánované investice, například novou příjezdovou komunikaci k hřišti v Srchu
nebo opravu válečných pomníků, které na to již dlouho čekaly.
V letošním roce bylo uspořádáno hodně kulturních akcí, při kterých jsme se všichni setkávali, a doufejme, že i ty nové se stanou
opět tradicí naší obce.
Přiblížil se předvánoční čas. Chtěl bych všem občanům popřát krásné prožití vánočních
svátků, plných pohody, klidu a míru.
Do nového roku 2016 vstupujeme s optimismem, že nás čeká rok dobrý. Přeji všem občanům hlavně hodně zdraví a štěstí a srdečně Vás všechny zvu na oblíbenou tradici „Vánoční
setkání u Bahýnka“.
Lukáš Panchártek, starosta

Pf 2016

▶ Podzimní investice 2015
▶ Změny v jízdním řádu MHD
▶ Sazby a poplatky rok 2016
▶ Říkali nám „Čepičky”
▶ Výlov Vraťáku
▶ Hasičský sport
▶ Běžci v Srchu opět na startu

Foto: -kd-

Adventní čas
Vánoce by měly být svátky klidu
a míru. V dnešní době jsou často spojené i s předvánočním shonem. Pojďme se tedy trošku poohlédnout do minulosti, jak advent trávili naši předci.

Foto: Květoslava Doležalová

www.obecsrch.cz

Slovo advent pochází z latinského slova adventus = příchod. Myšleno bylo jak
očekávané narození Ježíše, Syna Božího,
tak i jeho druhý příchod v den posledního
soudu. Pro křesťany začíná adventem církevní rok a označuje období předcházející
Vánocům, začínající čtvrtou neděli před
hlavním svátkem vánočním. Byl to čas pokání, rozjímání, duchovního zklidnění a po
tři dny v týdnu měli lidé dodržovat půst
v jídle i pití.
pokračování na str. 7
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V předvánočním čase si připomeneme také oslavy našich jubilantů, které s námi
bohužel neoslaví naše nejstarší občanka Marie Vlasáková z Hrádku
(1913–2015), které jsme v loňském roce blahopřáli k 101. narozeninám.
V druhé polovině srpna oslavili v Hrádku 82. narozeniny pan Josef Hrubý
a 80. narozeniny paní Hana Šafaříková. Měsíc září zahájil v Srchu opět pan Josef
Mazák svými 85. narozeninami, dále zde slavily 84. narozeniny paní Jarmila
Wágnerová a 80. narozeniny paní Jiřina Zörnigová. V Hrádku se také přálo,
a to paní Marii Hatákové k 83. narozeninám a k 81. narozeninám panu Josefu
Konečnému. V měsíci říjnu jsme v Hrádku gratulovali k 84. narozeninám
paní Jaroslavě Hlaváčkové a panu Jaroslavu Novému k 80. narozeninám.
V Srchu se pak blahopřálo k 83. narozeninám paní Danuši Adámkové
a k 75. narozeninám pánům Miloslavu Brúnovi a Václavu Novotnému.
Listopad patřil pouze paní Libuši Uncajtikové, která oslavila 85. narozeniny.
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, klidu, míru a lásky svých
bližních a ať je životem provází hodně štěstí!

Vzpomínka na pana učitele Václava Pánka
Na zdejší škole v Srchu působil učitel Václav Pánek sice krátce, ale ještě
dnes má v Srchu pamětníky, kteří na
něj s úctou vzpomínají jako na laskavého učitele. Kromě letité práce ve
školství, kdy vyučoval náboženství,
český jazyk, tělesnou výchovu, zeměpis, dějepis, práce na pozemcích a ve
svých začátcích i německý jazyk, se
angažoval i v sezemickém ochotnickém divadle.
Učil všechny k lásce k umění, k divadlu a ke
krásnému českému jazyku. V letošním roce
10. 8. zemřel ve věku 97 let. Nahlédli jsme
do kroniky školy a přinášíme vám krátké
úryvky o době jeho působení v Srchu.
V školním roce 1942–1943 byl nově na zdejší škole ustanoven kolega Václav Pánek,
výpomocným učitelem, který vyučoval na
zdejší škole 14 hodin týdně němčinu. V dalším školním roce byl ustanoven učitelem
němčiny na Obecné škole v Opatovicích
a Libišanech. Podle oznámení byl však
v druhé polovině roku nuceně nasazen na
práci v blízké továrně na látky výbušné
v Semtíně.
A jak dlouhé měli žáci v tomto protektorátním období vánoční prázdniny a jak
se chovali? Zásoba uhlí byla opět o 10 q
zvýšena, takže se pravidelně vyučovalo do
17. 12. 1942, kdy začaly vánoční prázdniny
a pokračovaly až do 11. 1. 1943. Vyučování bylo opět zahájeno v úterý 12. 1. 1943
o osmé hodině ranní. Chování žactva ve škole je bezvadné. Není slyšet žádných stížností
2

na chování žactva ani mimo školu. Zaměstnanost rodičů je vzorem i pro děti, které se
nepotulují, takže nemají ani kdy, aby prováděly různá nepřístojná alotria. Duch doby
působí i na děti.
Sepsala: -kdZdroj: Kronika obecné školy v Srchu,
Sezemické noviny

Obecní lesy
Od roku 2014 nemají Lesy ČR na starosti obecní lesy. Hospodaření v našich lesích provádí najatý lesní hospodář, který mimo jiné plánuje a zajišťuje těžbu.
Od změny hospodáře jsme očekávali zejména finanční profit, protože v minulosti
obec nezískala z lesního hospodářství ani
korunu čistého zisku. Zatím to vypadá,
že to byl krok správným směrem, neboť
v roce 2015 byl čistý přínos do obecního
rozpočtu ve výši cca 300 tis. Kč. V příštím
roce očekáváme, vzhledem ke schválenému Lesnímu hospodářskému plánu
a k nutnosti zalesnění některých starých
holin, roční profit do obecního rozpočtu
cca 200 tis. Kč. V lednu a únoru příštího
roku proběhnou v Srchu, v části lesa v blízkosti brokové střelnice a za horkovzdušným potrubím podél lokality Za Hřištěm,
plánované těžby.
-lp-

Na rok 2016
Ministerstvo školství
posunulo termíny zápisů dětí
do ZŠ a MŠ.
O zápisech budeme včas
informovat na stránkách školy
(www.skolasrch.cz) během
jarních měsíců.

Samovýroba dřeva
pokračuje
V druhé polovině roku 2015 byla, z důvodu velkého počtu zájemců, pozastavena samovýroba dřeva. V roce 2016
budeme opět pokračovat a už nyní se
mohou občané hlásit do pořadníku
na Obecním úřadě (dále jen OÚ) nebo
e-mailem: starosta@obecsrch.cz.
Postup zůstává stejný jako doposud. Se
zájemcem se spojí lesní hospodář a ukáže
mu na místě, co může vytěžit. S každým
zájemcem sepíše smlouvu, kde se za samovýrobu stanoví přesná částka, kterou
je nutno poté zaplatit na OÚ. Občany prosíme o trpělivost, protože od nahlášení
samovýroby po realizaci může uběhnout
i několik měsíců.
-lp-

www.obecsrch.cz
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Podzimní investice 2015
Letošní investiční akce jdou do finále. Obec bude mít další nové chodníky
a oprav se dočkají i sakrální stavby.
Na podzim byl realizován chodník v části
ulice Na Výsluní od točny MHD směrem
k lokalitě Olšina. Do konce roku bude ješ-

tě dokončen chodník v ulicích Račanská
a Pohránovská. Tyto investice mají za cíl
zlepšení bezpečnosti našich občanů při

docházce za zaměstnáním či žáků do
školy.
Poslední probíhající investicí, kde nás
čeká finalizace před koncem roku, je
oprava sakrálních staveb v Srchu, Hrádku
a Pohránově.
-lp-

Nová výstavba chodníků v Srchu

Nové chodníky v ulici Na Výsluní

Opravený pomník Pohránov

Kotlíkové dotace
Škodliviny ze starých kotlů nebo použití závadného topiva znepříjemňují
v zimním období život hlavně lidem
v menších obcích. Jediný starý kotel
dokáže zamořit ovzduší na kilometry
daleko a znečistit tak ovzduší i tisícům lidí.
Pardubický kraj připravil projekt na tzv.
kotlíkové dotace, jehož cílem je snížení
emisí z lokálního vytápění domácností
v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na
pevná paliva v rodinných domech za nové
nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj
předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

Žádat o podporu může každá fyzická osoba v Pardubickém kraji. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání
těchto žádostí se předpokládá v prosinci
2015, příjmy žádostí pak budou zahájeny
v lednu 2016 (cca měsíc po zveřejnění výzvy). Ve výzvě budou uvedeny konkrétní
podmínky, které je třeba splnit k získání
dotace.
Výše podpory na jeden projekt se bude
pohybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 30–15 %
bude financovat žadatel – fyzická osoba.
Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude probíhat
zpětně na základě předložení dokumen-

www.obecsrch.cz

tace o provedení výměny kotle a dokladů
o její úhradě.
Podpora bude poskytována pouze na
zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu Operačního programu
životní prostředí 2014–2020, tj. na zdroje
tepla, které splňují požadavky směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/
ES (EKODESIGN) a příslušných prováděcích předpisů. Výčet těchto zařízení je zveřejněn v seznamu výrobků a technologií,
který je veden Státním fondem životního
prostředí ČR. Tento seznam je průběžně
aktualizován.
Sepsala: -kdZdroj: www.pardubickykraj.cz/
kotlikove-dotace
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SAZBY A POPLATKY ROK 2016
Sazba místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu na rok 2016 pro
trvale žijící občany a majitele rekreačního
objektu je stanovena dle schválené Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
na částku 500 Kč/rok.
• Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok a u nádoby 240 l je to 200 Kč
za rok.
• Pytel na mimořádný svoz komunálního
odpadu – 50 Kč/ks.
• Poplatek za psa – 120 Kč/rok a za druhého psa – 250 Kč/rok (platí se za psy starší
3 měsíců). Z důvodu aktualizace evidence psů budou vydávány nové registrační
známky.
• Služba zasílání SMS – 100 Kč/rok.
• Pro ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu je možno ZDARMA využít služeb sběrného dvora v Čeperce.
Provozní doba: středa 11.00–17.00 hod.
a sobota 8.00–14.00 hod.
Sazba místního poplatku za likvidaci bioodpadu při intervalu svozu 1 x 14 dní
(duben–listopad) je stanovena ve výši
150 Kč/rok/číslo popisné.
• Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok a u nádoby 240 l je to 200 Kč
za rok.
Podnikatelé, kteří chtějí mít zajištěn svoz
odpadů přes naši obec, se musí dostavit
na OÚ k podepsání smlouvy. Ceny za svoz
jsou stanoveny podle velikosti nádob.
U nádoby 120 l je to 1 550 Kč/rok a u nádoby 240 l pak 1 900 Kč/rok. Ceny za pronájem nádob jsou stejné jako u občanů.

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ NA ROK 2016
Poplatky na rok 2016 za svoz odpadu,
za psy a SMS zprávy jsou splatné do
31. 3. 2016.
Jako doposud lze zaplatit poplatky hotově, a to od 8. 2. 2016 do 31. 3. 2016
v úřední dny na Obecním úřadě (dále jen
OÚ). V pátek 12. 2. 2016 mohou navíc platit občané Pohránova v obecním domku
v Pohránově od 16:15 do 16:45 a občané
v Hrádku od 17:00 do 18:15 v obecním
domku v Hrádku (naproti rybníčku).
Známky na popelnice včetně pytlů budou
při hotovostní platbě vydávány při placení,
v případě bezhotovostní platby budou vydány cca týden po zaplacení.
Také v letošním roce lze i nadále platit
poplatky převodem z účtu.
Jelikož je nutno dodržet rozpočtová pra4

vidla, musí být každý poplatek zaplacen
pod jiným specifickým symbolem.
Do 31. 1. 2016 obdrží všichni občané do
svých schránek platební předpisy a každý
si zvolí, zdali přijde platit poplatky hotově,
nebo zda poplatky zaplatí převodem z účtu.
V platebním předpisu bude mít každý poplatník vlastní variabilní symbol a jednotlivé vybírané částky budou rozděleny
podle druhu a ke každé částce bude přiřazen vlastní specifický symbol. Nemusí
být vše hrazeno ze stejného účtu, důležité
je, aby seděly k hrazeným částkám správné
symboly. Pokud by se zaplatilo vše jednou
částkou, bez rozdělení dle předpisu, nespárují se platby a musí se pak vše zdlouhavě
dohledávat.
Pokud se stane, že budou občané potřebovat např. ještě jednu popelnici navíc, tak
zaplatí poplatky dle předpisu a další pronájem popelnice si doplatí při jejím převzetí
na OÚ. V případě, že naopak nebude zájem
využívat např. službu bio, oznámí občan
tuto skutečnost na OÚ do 8. 1. 2016. Nastane-li situace, že již byl vystaven a doručen
předpis, tak platbu neprovádějte a následně oznamte rovněž na OÚ.
Příklad:
Čtyřčlenná rodina (rodiče Jan Vomáčka,
Hana Vomáčková, děti Pavel Vomáčka, Petra Vomáčková) využívá jednu velkou popelnici, jednu velkou bio nádobu, službu SMS
a ještě vlastní psa.
Ve schránce najdou Vomáčkovi do 31. ledna 2016 obálku s předpisy.
Předpis pro Jana Vomáčku bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu (variabilní symbol 1, specifický symbol 1337).
2. Poplatek – 200 Kč za pronájem popelnice
(VS = 1, SS = 3722).
3. Poplatek – 150 Kč za likvidaci bioodpadu
a 200 Kč pronájem popelnice na bioodpad
(VS = 1, SS = 3723).
4. Poplatek – 100 Kč za SMS
(VS = 1, SS = 3341).
5. Poplatek – 120 Kč za psa
(VS = 1, SS = 1341).
Předpis pro Hanu Vomáčkovou bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 2, SS = 1337).
Předpis pro Pavla Vomáčku bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 3, SS = 1337).
Předpis pro Petru Vomáčkovou bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 4, SS = 1337).
-lp-

www.obecsrch.cz

Krátké zprávy
VÁNOČNÍ PROVOZ OÚ – od 21. prosince 2015 do 3. ledna 2016 bude na OÚ
otevřeno pouze:
pondělí 21. 12.: 8:00–12:00, 16.00–19.00
úterý 22. 12.: 8:00–12:00
pondělí 28. 12.: 8:00–12:00
Obec opět zajistí pro občany POVÁNOČNÍ SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ.
Svoz bude proveden tentokrát ve čtyřech pondělních termínech: 4. 1. 2016,
11. 1. 2016 a 18. 1. 2016, 25. 1. 2016.
Zájemci nechť ráno připraví stromky
před dům, jejich odvoz proběhne od 10
hodin.
SVOZOVÝ PLÁN PRO PŘELOM ROKU
2015/2016
• Komunální odpad: 24. 12., 7. 1., 21. 1.,
4. 2., 18. 2.
• Tříděný odpad (pytlový svoz): 16. 12.,
30. 12., 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2.
Svozový plán na rok 2016 bude zveřejněn na webových stránkách obce a na
Obecním úřadě. Občané jej obdrží při
vyzvednutí známek na popelnice.
31. 12. 2015 od 20 hodin se koná
v Hrádku v hospodě SILVESTROVSKÝ
VEČER. Hraje DJ Brudr, vstupné 120 Kč,
vstupenky v hrádecké hospodě nebo
u paní Hlaváčkové – tel.: 604 873 566.

Výstavba skladu
v průmyslové zóně
Na severním okraji Srchu během léta
a podzimu za čilého stavebního ruchu
vyrostla nová skladová hala společnosti Cyklomax, spol. s r.o.
V nové hale plánuje majitel vznik velkoobchodu jízdních kol a cyklodoplňků.
Co to bude znamenat pro dopravní zatížení obce? V drtivé většině se bude zboží dopravovat dodávkami, s dopravou kamiony
se počítá pouze v minimálních případech.
-lp-, foto: -kd-
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Pozor – změny v jízdním řádu MHD Novela zákona

o ochraně ovzduší

Od 13. 12. 2015 dochází opět ke korekci jízdního řádu MHD.
Bude přidán jeden nový dopolední spoj
z Pardubic do Srchu s odjezdem z hlavního
nádraží v 9:15. Ze Srchu poté bude návrat
do Pardubic v 9:44.
Dále dojde k časovému posunu o 4 minuty
u spoje z Pardubic, nyní odjezd z Hlavního
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nádraží ve 13:02, nově pojede ve 13:06.
Nazpět do Pardubic ze Srchu spoj pojede
namísto v dosavadních 13:31 až ve 13:35.
Bohužel se nám stále nedaří objednat odpolední spoj s odjezdem z Pardubic cca
ve 14:40.
-lp-

Hlavní nádraží - Masarykovo nám. - Ohrazenice - Doubravice - Srch
dopravce:

Zastávky + jízdní doba

Dopravní podnik mČsta Pardubic a.s.
Teplého 2141, Pardubice PSý 532 20, tel.: 466 899 111, www.dpmp.cz

MċSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V PARDUBICÍCH

min hod.

Hlavní nádraží

J

0

04

Autobusové nádraží

J

0

05

Palackého

QJ

1

06

Masarykovo nám.

Q

3

07

Zimní stadion

4

08

StavaĜov

5

09

Polabiny,Hradecká

Q

7

10

PodČbradská

Q

8

11

Trnová

Q

10

12

Ohrazenice,škola

Q

11

13

Ohrazenice,Semtínská

12

14

Semtín,zastávka

14

15

Doubravice,námČstí

16

16

Srch,Hrádek

QZ.II 18

17

Srch,Pohránov

Z.II

19

18

Srch,obecní úĜad

Z.II

23

19

Srch,toþna

Z.II

25

20

Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.

Platnost od 13.12.2015

Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.
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06Ë
07Ë
15Ë 45Ë
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02 46Ë
48Ë

30Ë

30Ë

20ËY

20Ë

Soboty, nedČle a svátky

30Ë

30Ë

16Ë

05

21
22

20ËX

23
Poznámky:

Na lince platí tarif MHD v Pardubicích.
Informace o tarifu jsou zveĜejnČny
ve vozidlech na lince.

J - Jízdenkový automat
Z.II - zóna II

Q - zastávka je bezbariérovČ pĜístupná

17

Zpracováno systémemSKELETON © FS software Olomouc

Srch - Doubravice - Ohrazenice - Masarykovo nám. - Hlavní nádraží
dopravce:

Zastávky + jízdní doba

min hod.

Srch,toþna

QZ.II 0

04

Srch,obecní úĜad

JZ.II

0

05

Srch,Pohránov

Z.II

3

06

Srch,Hrádek

Z.II

4

07

Doubravice,námČstí

6

08

Semtín,zastávka

8

09

11

10

12

11

14

12

Ohrazenice,Semtínská
Q

PodČbradská
Polabiny,Hradecká

Q

16

13

StavaĜov

Q

17

14

18

15

Zimní stadion

Dopravní podnik mČsta Pardubic a.s.
Teplého 2141, Pardubice PSý 532 20, tel.: 466 899 111, www.dpmp.cz

MċSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V PARDUBICÍCH

Ohrazenice,škola

UpozornČní pro cestující - od 20.00 hodin nastupujte do vozidel pĜedními dveĜmi.

X - nejede 24. 12. na ŠtČdrý den
Y - nejede 31. 12. na Silvestra
Ë - garantovaný nízkopodlažní spoj

Masarykovo nám.

QJ

20

16

Autobusové nádraží

J

22

17

Hlavní nádraží

J

23

18
19

Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.

Platnost od 13.12.2015

Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.

59Ë

59Ë

10Ë 21D
05V 11Ë
15Ë
50Ë

10Ë
11Ë
15Ë
50Ë

11Ë
23Ë
35Ë
36Ë
44Ë
47Ë
31
15Ë
17Ë

11Ë
23Ë
35Ë
36Ë
44Ë
47Ë
31
15Ë
17Ë

00Ë

00Ë

Soboty, nedČle a svátky

00Ë

58Ë

44Ë

35

20
21
22
23
Poznámky:

Na lince platí tarif MHD v Pardubicích.
Informace o tarifu jsou zveĜejnČny
ve vozidlech na lince.

UpozornČní pro cestující - od 20.00 hodin nastupujte do vozidel pĜedními dveĜmi.

D - ze zast. Doubravice,námČstí pokraþuje jako l. þ. 6 do zast. Dukla,námČstí
V - jede pouze ve dnech školního vyuþování
Ë - garantovaný nízkopodlažní spoj
Q - zastávka je bezbariérovČ pĜístupná

J - Jízdenkový automat
Z.II - zóna II
Zpracováno systémemSKELETON © FS software Olomouc

Novela zákona o ochraně ovzduší
prošla připomínkovým čtením, její
účinnost je požadována od 1. května
2016. Pokud bude tato novela schválena, umožní úřadům, aby mohly
zkontrolovat domácnosti, které topí
v kamnech či kotlích např. plasty, barvenými dřevy, odpadky a škodí tím
životnímu prostředí. Právo na ochranu zdraví tak dostane přednost před
ochranou domovní svobody.
Podnětem ke kontrolám mohou být fotografie, videa pokrývající více než třicetiminutový kontinuální záznam. V případě, že
stížnost nebude doložena dostatečnými
podklady, vyžádá si správní orgán doplnění podkladů a svědectví nebo si je sám
opatří (místní šetření, měření tmavosti
kouře takzvanou Ringelmanovu vyhodnocovací metodu). V případě opakovaného
podezření na porušení zákonem daných
povinností a po písemném upozornění zaslaném provozovateli spalovacího zdroje
může orgán ochrany ovzduší přistoupit ke
kontrole spalovacího zdroje.
V popelu budou stanovovány především
těžké kovy a případně vybrané organické
látky jakožto indikátory spalování směsného komunálního odpadu, plastů nebo
chemicky ošetřeného dřeva. Výsledky budou porovnány s hodnotami získanými při
spalování běžných paliv. V rámci kontroly
bude muset kontrolovaný prokázat i další
skutečnosti jako například pravidelnou revizi a správné zapojení kotle nebo nákup
paliva od dodavatele.
Povinnost kontroly stavu kotlů na pevná
paliva způsobilou osobou byla zavedena
již zákonem o ochraně ovzduší z roku 2012
v četnosti jednou za dva roky. První kontrolu
je provozovatel povinen zajistit do 31. prosince 2016. (Týká se i rodinných domů).
Sepsala – kdZdroj: Zákon o ochraně ovzduší,
www.zpravy.idnes.cz

Pronájem hrobových míst
K 31. 12. 2015 končí platnost většiny nájemních smluv na hrobová místa
na místních hřbitovech.
Nové smlouvy se budou uzavírat od 1. ledna 2016 na 10 let. Pokud někdo bude chtít
uzavřít smlouvu pouze na 5 let, musí to
oznámit na Obecní úřad (dále jen OÚ) do

8. 1. 2016. Cena zá nájem hrobového místa se zvyšuje z 18 Kč/m2/rok na 25 Kč/m2/
rok. Nové smlouvy budou všem majitelům
hrobových míst doručeny do poštovních

www.obecsrch.cz

schránek. Nájemné lze platit hotově i bezhotovostně. Případné změny nájemce je
nutno nahlásit na OÚ do 8. 1. 2016.
Podrobnosti ohledně nájmů budou vysvětleny v průvodním dopise, který bude doručen spolu s nájemní smlouvou.
Jana Svědíková
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Říkali nám „Čepičky”
Žáci 3.–5. ročníku ZŠ (20 dětí) odjeli ve
dnech 20.–27. 9. 2015 v rámci projektu
„EU – Výzva 56“ na poznávací zájezd
do Anglie, do oblasti Torbay (tzv. Anglická riviéra).
V této oblasti rostou palmy,
které navozují dojem středomořského letoviska. V okolí
jsme navštívili hodně nádherných míst. Záliv se nachází
v hrabství Devon, který se skládá z měst Torquay, Paignton
a Brixham. Ubytování bylo zajištěno v místních rodinách,
dopoledne probíhala výuka
v anglické škole LAL a odpoledne poznávání místních pamětihodností. Každé ráno i večer
náš žlutý autobus svážel děti
do školy a odpoledne je rozvážel zpět do rodin, kde děti poznávaly i stravovací návyky.
V neděli dne 20. září jsme vyrazili v odpoledních hodinách od školy
s cestovní kanceláří Student Agency.
Do Calle jsme přijeli až druhý den za svítání.
Konečnou stanicí bylo město Paignton, kde
jsme navštívili ZOO, prohlédli si místní pláž
a večer jsme se rozešli do rodin.
Druhý den jsme se ráno sešli v jazykové škole LAL. Děti se učily v menších skupinkách.
Odpoledne jsme odjeli autobusem do Plymouth, města s bohatou námořní historií
a krásným akváriem, kde jsme se ocitli na
pár hodin v hlubinách moří a oceánů.
V úterý po vyučování čekal na děti další
výlet – Exeter, St. Peter´s Cathedral. Prošli
jsme se místním parkem a vyfotografovali se u místa, kde byly upáleny poslední
čarodějnice. Cestou zpět jsme se stavili
v Torquay na shopping. Obchody „Vše za
1 libru” a „Primark” měly úspěch jak u děvčat, tak i u chlapců.
Následující den jsme absolvovali celodenní výlet do areálu Eden Project, kde byly
k vidění rostliny z celého světa v unikátním
skleníku, z několika obřích skleněných kopulí. Viděli jsme, jaký je život v tropickém
pralese, v mírném páse Středozemního
moře, jižní Africe či na jihozápadě USA.
Setkali jsme se s Aztéky, navštívili jsme
bambusové, čajové, konopné či tabákové a chmelové plantáže. Ochutnali jsme
i speciality z banánů. Tento zajímavý projekt, který podporuje i princ Charles, se nachází v padesátimetrovém bývalém lomu.
6

Vznikl v roce 2001 a jeho stavba trvala
2,5 roku. Cestou zpět jsme stihli ještě navštívit Babbacombe Model Village a shlédli jsme „z ptačí perspektivy“ úžasné anglické miniatury: mluvící postavičky, hasiče

v akci, mašinku, Londýn, pohádkové bytosti
a strašidelný dům. Tam jsme také viděli
krátké 4D představení.
V pátek děti obdržely ve škole certifikáty. Slunečné odpoledne jsme prožili
v Dartmoor (národní park s vřesovišti, poníky a výstupem na skálu). V místní vesničce
Widecombe jsme si všichni dali místní specialitu – „cream tea“ s čajem opravdu o páté.
Poslední den jsme poznávali Londýn, hlavní
město Anglie. Viděli jsme Big Ben, Westmin-

ster Abbey, Buckingham Palace, střídání
stráží na koních, Londýnské oko, 4D kino
s prohlídkou města z ptačí perpektivy. Navštívili jsme Parlament, posvačili v parku
a nakupovali na Piccadilly Circus. Krátce po
setmění nás opět náš žlutý autobus odvážel východním směrem domů…
Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům za jejich důvěru
a dětem za jejich odvahu, jak
vše statečně zvládly – cestu, bydlení v cizích rodinách, orientaci v používání cizí měny. Jak na
své rodiče vzpomínaly, vybíraly
pro ně dárečky a jak vnímaly
tuto jedinečnou výpravu. Velký
dík patří také mým kolegyním,
průvodkyni a řidičům za jejich
profesionální přístup.
Nyní probíhá ve škole další
projekt, kdy se starší žáci učí
anglicky pomocí internetového
programu „jazyky on line“, tzv.
blended learning. Potřebují k tomu pouze
počítač, sluchátka a čas. Samozřejmě ve
škole se pravidelně tomuto projektu věnujeme a využíváme ho ve výuce. Intenzitu
výuky si stanoví student sám, takže záleží
na každém, jak této příležitosti pro sebe
využije. Výjezd do Anglie motivuje děti
k tomuto efektivnímu učení. Všechny fotografie z pobytu v Anglii si můžete najít na
webu: http://skolasrch.rajce.cz/.
Text a foto: - mt-

A JAKÉ BYLY OHLASY RODIČŮ:
• „Za naši rodinu můžeme říct, že to byla určitě úžasná šance pro naše obě děti. Sami jsme
v Anglii doposud nebyli, tak jsme moc rádi, že naše děti se tam mohly podívat. Těch různých výletů co měly – no paráda. Dopoledne výuka v angličtině – úžasný. Spousta nových
zážitků – jízda trajektem + bydlení v cizí rodině. Za nás to jsou určitě samé klady. Na moji
otázku, jestli by jely ještě jednou, obě odpověděly, že určitě ANO.“
• „Jsem moc ráda, že škola v Srchu má stejné možnosti jako školy ve městech, jet na týden do
Anglie i s výukou jazyka. Děti to zvládly výborně a mám pocit, jako by tou dálkou a odloučením od rodiny trochu dospěly.
• „Super příležitost částečně poznat život v jiné zemi. Myslím, že ani všechny školy ve městě
tuto příležitost neměly, takže oceňuji aktivní přístup paní ředitelky a ostatních paní učitelek. Dcera byla nadšená i z výletů.“
• „Dcera byla z celého týdne úplně nadšená. Neuvěřitelné množství zážitků, co za ten týden
získala, vztah k angličtině, poznání života v jiné zemi, rodině, úžasné výlety, vyzkoušení si
studia v anglické škole. Děti si dokázaly, že zvládnou život bez rodičů i v cizí zemi, což je
určitě hodně důležité pro jejich sebevědomí a my to považujeme asi za největší přínos celé
akce. Paní ředitelce Tomanové i učitelkám Fejfarové a Šulcové tímto hrozně moc děkujeme,
že dětem tuto šanci umožnily. Uvědomujeme si, že to pro ně nebylo vůbec jednoduché si na
sebe takovou zodpovědnost uvalit, a o to více si toho vážíme. Společně s dětmi to zvládly
úžasně.“

www.obecsrch.cz
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„Slyšte, slyšte, co se stalo, svatý Martin přijel k nám!“
Rok se s rokem sešel, je tu opět listopad. Dny se krátí, světla ubývá
a i když to podle počasí nevypadá,
kvapem se blíží adventní čas.

Nejprve k nám ale přijel svatý Martin na bílém koni. Toužebně očekávaný první sníh
sice nepřivezl, přesto se oslavy s lampiónovým průvodem vydařily.
Děti z mateřské školy se na příjezd svatého Martina pečlivě
nachystaly. Vyráběly si krásné
lampiónky, které si pak nesly
v průvodu. Z přírodnin
lepily panenku Javůrku
a panáčka Javoráčka, ježky
a stromy. Malovaly podzimní přírodu, sklizeň ovoce
a zeleniny, koně a draky. Dlabaly dýně, které si přivezly
z výletu do Dýňového městečka u Pipků. Ve školce jsme
také pekli! Martinské rohlíčky plněné mákem a tvarohem, perníkové podkovy

a koláčky. Paní kuchařky nachystaly pro všechny slavnostní
oběd, tradiční martinskou husu
s knedlíkem a zelím.
V sobotu 7. 11. se děti sešly
společně s rodiči a paními učitelkami u krásně vyzdobené
školy. Všichni si mohli prohlédnout podzimní výtvarné práce
dětí, koláže i veselou dýňovou
rodinku. Každá třída vystoupila
s pásmem písní a říkadel. Potom
jsme všichni sledovali příjezd
svatého Martina na bílém koni, kterého
následoval dlouhý lampiónový průvod na
hřiště v Srchu.
Pro děti ze školky oslavy ještě neskončily. Ve středu 11. 11. se konal v MŠ Den
v bílém. Všechny děti i paní učitelky přišly
v bílém oblečení jako symbol prvních sně-

hových vloček, které měl Martin přivézt.
V každé třídě měly děti vyrobeného krásného bílého koně a pod ním překvapení.
Plný koš balíčků se sušeným ovocem a perníkovými podkovami. Každý si nesl domů
svůj dárek od Martina, jako symbol dělení.
Co ještě dodat? Večer si s dětmi zapalte lu-

cerničku. Snad nám její kouzelné světýlko
přivolá první sníh.
Text a foto: Šárka Pelíšková, MŠ

Adventní čas
pokračování ze str. 1
V adventu přestaly zábavy, tancovačky
a nekonaly se ani svatby. Prováděl se předvánoční úklid v celém stavení. Byla to doba zabíjaček a velkého pečení na Vánoce. Advent
přinesl i několik zajímavých svátků, jejichž
veselé, s nimi spojené, obřadní pochůzky
přece jen narušovaly klid tohoto času.
Každé adventní ráno chodili dospělí i děti
ještě za hluboké tmy na „roráty“ (jitřní
mše). Uličkami měst i vesnic kolem domků
stulených pod sněhem přicházeli věřící zachumlaní do kožichů, vlňáků nebo žinylkových šátků. Z tlumeně osvícených kostelů
se za doprovodu tiše znějících varhan ozývaly rorátní zpěvy vycházející z biblických
textů. V přítmí kostelních lavic si věřící
přisvěcovali rorátními svíčkami. Nejoblíbe-

nější byly ve tvaru sloupků, prstenců nebo
modlitebních knížeček s barevnými voskovými ozdůbkami.
Zimní večery naši předkové trávili společně při práci, ale i při vyprávění, zábavách
a hrách. Věštila se i budoucnost. Lidé toužili poznat, zda budou zdraví, jaké bude
počasí, úroda, jaký osud čeká dívky, zda
a za koho se příští rok provdají.
K typickým znakům předvánočního času
patří adventní věnec se čtyřmi svíčkami
(na každou adventní neděli jedna). Za datum prvního rozsvícení adventního věnce
je považován rok 1839, kdy evangelický farář Johann Heinrich Wichren věnoval dřevěný adventní svícen, veliký jako kolo od
vozu, hamburskému sirotčinci, aby opuštěné děti měly o Vánocích alespoň trochu
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radosti. Tento svícen měl jednu svíčku na
každý den. Svíčky byly ve všední den bílé,
v neděli a ve svátek pak červené. Chvojím
byl věnec zdoben od roku 1860 a postupně se začal objevovat i v rodinách v Německu a dalších evropských zemích. Tyto
věnce pak už byly menší a měly jen čtyři
svíčky v barvě fialové a růžové. Doplňovaly
je stuhy, pozlacené ořechy, skleněné koule
i postavy andělíčků. Adventní věnce se staly trvalou ozdobou i našich Vánoc.
Nezbývá než popřát krásné a klidné Vánoce a pohodový advent, ať už jej strávíte
pečením cukroví, zdobením domovů či
posezením nad zapálenou svíčkou.
sepsala –kdZdroj: České Vánoce, Ludmila Ladýřová
a Jiří Škopek
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RUBRIKA PRO DĚTI
A po roce jsou tu zase Vánoce a s nimi
přinášíme další výtvory našich dětských
autorů na téma: „Nejkrásnější vánoční
dárek“. Moc děkujeme dětem ze školy
v Srchu za jejich krásné příspěvky. Bohu-

žel bez spolupráce se školou by tentokrát
naše rubrika asi zela prázdnotou, proto,
prosím, neváhejte a posílejte příspěvky vašich ratolestí do 31. března 2016
na e-mail: zpravodaj@obecsrch.cz. Pokud

byste chtěli zveřejnit obrázek a nemáte
doma skener, stačí napsat a vše vyřešíme.
Na dubnové vydání Zpravodaje vyhlašujeme téma: „Jak slavíme Velikonoce?“
-kd-

Obec Srch
a Sokol Srch
pořádají tradiční

ÁNOČNÍ SETKÁNÍ

U BAHÝNKA
24. 12. 2015
15:00 • Srch
• Připijeme si vánočním svařákem
• Cukroví vlastní výroby vítáno
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Vodárna v Srchu z roku 1515?
V roce 2012 se konal den otevřených dveří historické vodárny v Srchu. V kronice obce se dočteme o legendě, jak Pernštejnové vedli vodu z této vodárny
až na zámek do Pardubic. V roce 2014 jsme se na přednášce PhDr. Františka
Šebka mohli dozvědět něco o historii Srchu a zmínka padla i o naší vodárně. Je
pískovcová deska s nápisem „Postaveno za Viléma z Pernštejna r. 1515“ pravdivá? Zeptali jsme se na názor historika Františka Šebka, který nám může pomoci
rozkrýt legendu o „Pernštejnské vodárně“.
Vydatný pramen vody, který nezamrzá
a nad nímž je mohutně klenutý sklep
uvnitř o půdorysu zhruba 3 x 8 m, je skutečně pozoruhodný objekt. Návštěvníci
nad vstupem mohou vidět vytesaný letopočet 1515 a vypráví se, že páni
z Pernštejna tehdy od tohoto pramene zřídili pro své Pardubice
vodovod, který napájel kašnu na
zámku a na dnešním Pernštýnském
náměstí. A tak bychom vlastně měli
letos slavit výročí 500 let pernštejnského vodovodu a této památky.
Musím ale hned konstatovat, že
celé to vyprávění je rozhodně jenom mýtus.
Předně si uvědomme, že neexistuje
žádný historický doklad, který by
byť nepřímo nebo nějakým náznakem naznačil, že něco podobného
existovalo. Celá ta legenda vznikla
na konci 19. stol., když si tehdejší
vlastivědní pracovníci a regionální
historikové všimli onoho bytelně
klenutého (a tedy starého) sklepení
nad vydatným pramenem vody a spojili to
s tím, že se při některých stavebních pracích v Pardubicích tu a tam v zemi nacházely zbytky starého dřevěného potrubí,
kterým se původně jistě vedla voda. A div
divoucí, podobné dřevěné trubky se našly
i v Srchu. To se přece dá myšlenkově spojit.
Roku 1515 Vilém z Pernštejna dokončoval
velkolepou přestavbu Pardubic, toho roku
byla založena nově městská kniha, stála

radnice a městský písař Burián o tom všem
sepsal oslavnou báseň, velebící pana Viléma z Pernštejna. Roku 1515 mohla být ta
správná doba, aby pan Vilém korunoval
své dílo zavedením vodovodu ze Srchu do

Pardubic. Ale pozor! Ten letopočet na „vodárně“ není starý, není z pernštejnských
dob. Je to novodobý pamětní nápis! No
dobře, řeknete si možná, a co ty trubky?
A to je právě to, o co tu jde. Dřevěné potrubí se ve středověku i v raném novověku
a vlastně až do začátku 19. stol. vyrábělo
a užívalo běžně. V každém trochu větším
městečku pracoval „rourník“, „vtrák“ nebo
„vrtálník“ apod. A ten měl pořád dost prá-

ce. Působil i v Pardubicích. Znáte tam ulici
Na Vrtálně? Takže ty nálezy potrubí nejsou
zas až tak něco neobvyklého. Z archeologických nálezů dnes detailně víme nejenom, jak se to potrubí vyrábělo, ale také
to, že ty trubky měly životnost nějakých
12 až 20 let a potom se musely vyměňovat.
Dovedete si představit tohle potrubí zapuštěné do země ze Srchu do Pardubic na
vzdálenost nějakých 8–10 km (to by bylo
několik tisíc takových dílů potrubí!), které
překoná Labe (to mělo tehdy nestabilní
meandrující tok!) a to se všechno musí každých nejméně 20 let vyměňovat?
Při té délce by se na tom muselo
permanentně tu či onde něco robit. A ty obrovské náklady! A přitom
v písemných pramenech za dobu
nějakých 100, 200 let ani ťuk. Minimálně v pernštejnském urbáři asi
z roku 1521 i pozdějších urbářích
by se to muselo aspoň v narážce
objevit. Dnes také víme, že do kašny na pardubickém náměstí tekla
skutečně voda samospádem dřevěným potrubím, ale jednodušším
řešením. V Pardubicích na Wernerově nábřeží totiž stál u břehu městské říčky, kousek od tzv. císařského
mlýna, vodojem, do něhož se čerpala voda z říčky pomocí vodního
kola. O tom vodojemu se dochoval
náhodně záznam z druhé poloviny
16. století a existuje i několik mladších dokladů. A zámek? Ten měl několik studní.
Odmítneme-li tedy vyprávění o dávném
vodovodu do Pardubic, záhada zůstane.
K čemu ten pramen a to mohutné sklepení sloužilo? A kdy to vzniklo? Racionální
odpověď neznáme. Snad se někdy objeví.
Kdo chce přesto na pernštejnský vodovod
věřit dál, nechť je ctěná libost…
František Šebek, Foto: -kd-

Nová služba Finanční správy
Daň z nemovitých věcí lze nově platit
každý rok prostřednictvím SIPO!
Uživatelé, kteří již mají zřízeno SIPO,
vyplní formulář „Oznámení k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“
a k němu přiloží doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. Toto doručí finančnímu
úřadu, u kterého jsou poplatníkem daně

z nemovitých věcí. Nejste-li držitelem
spojovacího čísla SIPO, vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty nebo na <www.ceskaposta.cz>
pod složkou Platební a finanční služby
ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště. Získáte spojovací číslo SIPO
a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.
Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

www.obecsrch.cz

najdete na podatelnách FÚ nebo na
<www.financnisprava.cz> pod záložkou
daňové tiskopisy.
Přihlášení k placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací
období roku 2016 je možné do 31. ledna
2016. Následující roky, i kdyby došlo ke
změně výše daně, proběhne placení přes
SIPO zcela automaticky.
redakce
Zdroj: informační leták finanční zprávy
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Hasičský sport stále aktivní
Během tohoto roku připravil Sbor
dobrovolných hasičů (dále jen SDH)
Srch pro občany hodně společenských a sportovních událostí. Zároveň hasiči pomáhali tam, kde bylo
potřeba. I v příštím roce se příznivci
hasičského sportu mají na co těšit.
Hasičskou sezónu jsme zahájili hasičským
plesem, dále jsme pokračovali dětským
karnevalem, sběrem starého železa a pálením čarodějnic. Také jsme pomáhali Sokolu při pořádání triatlonu. Podařilo se nám
založit kroužek „Mladý hasič“, který navštěvuje 35 dětiček od 3 do 13 let. Dále jsme
organizovali soutěž v požárním útoku
„O pohár starosty obce“, který se konal
v červnu. V září následovala další, poslední akce, a to byl „Memoriál Františka Češky“. Rybářskému spolku jsme pomohli
s odčerpáním Vraťáku před jeho výlovem,
kde si mohli naši kluci vyzkoušet novou
techniku. Sportovní družstva hasičů objela
množství závodů a velice dobře reprezentovala naši obec.

V letošním parném létě naše Jednotka
sboru dobrovolných hasičů svlažovala rozpálené ulice v obci a zalévala obecní zeleň.
Nevyhnuli jsme se ani několika velkým požárům, které trvaly nepřetržitě celý týden.
A co nás čeká v příštím roce? 13. února všechny srdečně zveme na hasičský
ples (opět nekuřácký), který se bude konat v České hospodě u Kamenických od
20 hodin. Vstupenky si občané budou

Srch se stal rájem divokých prasat a v divočení je nepředčí ani ti
nejdivočejší občané.
Foto: -lp10

moci zakoupit s předstihem, aby měli zarezervované místo. (O předprodeji lístků
budete včas informováni.) Pro děti plánujeme uspořádat 5. března Dětský maškarní karneval. Čekají nás červnové oslavy
na hřišti, uplyne totiž 115 let od založení
našeho sboru. Všichni jste srdečně zváni.
O pořádání dalších akcí budeme aktuálně
informovat.
Blíží se konec roku a s ním se patří poděkovat občanům za podporu, kterou nám
dávali v roce 2015. Velký dík náleží všem
členům i nečlenům SDH Srch, za pomoc
při všech akcích. Děkujeme také všem
sponzorům a Obecnímu úřadu za finanční
či věcné dary. Moc si toho vážíme.
Na závěr mi dovolte popřát všem za celý
sbor dobrovolných hasičů obce Srch do
nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí
a životních úspěchů, abychom se i nadále
ve zdraví a s veselou náladou scházeli při
společenských událostech. Milí příznivci
hasičského sportu, užijte si krásný předvánoční čas.
Text: Petra Tupá, Foto: -mf-, Petra Tupá
starostka SDH Srch

Věříme, že divočáky zkrotí naši myslivci.

www.obecsrch.cz

Foto: -kd-
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VÝLOV VRAŤÁKU 10. ŘÍJNA 2015
Rybník vydal cca 9 metráků ryb! Do podběráků se dostalo 263 kg kaprů, 78 kg amurů (23 ks), 5 štik, 5 zlatých karasů, 2 KOI kapři,
1 candát, 1 úhoř a cca 550 kg karasů stříbřitých.
Foto: Jindřich Havel Bek
10:13

10:14

Výlov začíná.

10:16

Lovící četa nastoupila do loviště…

10:19

Vylovené ryby se hned třídily.

10:58

Spolu s amury se vylovili i KOI kapři.
.

10:30

10:45

Děti pečlivě kontrolovaly všechny úlovky.

Nečekaný úlovek candáta.

11:03

12:03

Bez pomoci místních hasičů by to nešlo.

12:15

Překvapil i krásný úhoř.

…a bedny se začaly plnit.

12:29

Největší štika měřila 87 cm.

www.obecsrch.cz

Všechny ryby bylo třeba zvážit.

12:45

Záchrana mladého rybáře z bahna.
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Vítání občánků
Letos jsme opět vítali naše nové malé občánky nadvakrát. Jarního vítání se zúčastnilo pět dětí ze Srchu: Dituška, Tamarka, Karlík
a dva Adámkové. Na podzimní vítání se dostavily 4 děti: Anička

a Matyášek z Hrádku, Adámek a Tadeášek ze Srchu. Rodičům a jejich dítkům přejeme do celého jejich života jen to nejlepší, hlavně
aby děti vyrůstaly v lásce, míru a pohodě.
Foto: Jan Ptáček

Ukončení prázdnin

Memoriál Fr. Češky

5. 9. jsme se na fotbalovém hřišti v Srchu rozloučili s letošním horkým létem a prázdninami. Pro děti byla opět nachystána spousta
soutěží a dospělí zase mohli fandit ve fotbalovém zápase buď Starousedlíkům, nebo Náplavám.
Foto: -mf-

12. 9. se sjely týmy dobrovolných hasičů na oblíbené hasičské závody na hřiště do Srchu.
Foto: Lucie Hrubešová

Trabantem napříč kontinenty

Martin na bílém koni

16. 10. přivítal Dan Přibáň občany na přednášce o netradiční cestě
v sestavě 2 invalidní vozíky, 2 trabanti, 1 maluch, 1 čezeta a 1 jawa,
s nimiž cestovatelé najeli 20 000 km napříč Austrálií. Vtipné vyprávění doprovodilo promítání diapozitivů. Děkujeme za skvělou
akci.
Foto: Marek Doležal

7. 11., tedy o pár dnů dříve, letos opět bez sněhu, mezi drobnými
kapkami deště přijel Martin na bílém koni. Všichni se sešli u školy,
kde měly děti ze školky a školy připraveno pásmo písniček. Po setmění účastníci lampionového průvodu došli s koněm v čele až na
hřiště.
Foto: Petr Fejfar
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Rozsvícení stromu

Adventní dílny

28. 11. Obec přichystala pro občany novou tradici „Slavnostní rozsvícení stromu“. Všichni si mohli zazpívat s dětmi ze školy koledy,
prohlédnout si živý betlém a na závěr byl připraven v České hospodě koncert vokálové skupiny BB JAZZ.
Foto: -kd-

V hasičské zbrojnici v Srchu se 28. 11. konaly v pořadí již druhé
„Adventní kreativní dílny“. Účastníci si mohli vlastnoručně vyrobit adventní věnce nebo svícny pomocí připravených ozdob. Své dotazy, připomínky či návrhy můžete zasílat na e-mail:
kreativnidilny@seznam.cz.
Foto: Zuzana Panchártková

CHYSTANÉ AKCE

Obec Srch pořádá

18. 12. VÁNOČNÍ VEČÍREK ŠKOLY, v 18.00
24. 12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U BAHÝNKA
31. 12. POSLEDNÍ SILVESTR, pod vedením
manželů Hlaváčkových v Naší hospodě v Hrádku
9. 1. OBECNÍ VÝLET NA HORY – večerní lyžování
16.1. MYSLIVECKÝ PLES
22. 1. OBECNÍ PLES
6. 2. OBECNÍ VÝLET NA HORY – celodenní lyžování
13. 2. HASIČSKÝ PLES
5. 3. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

M

RNÍ ČESK
E
D
O

Á GASTRONO

MI E

OBECNÍ PLES
22. ledna 2016 | 20.00 hod. | Česká hospoda

Vstupné 100 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina SPLAŠENÝ NOTY
Kouření pouze v prostorách
lokálu restaurace

ŠTĚPÁNSKÉ POSVÍCENÍ
26. – 30. 12. 2015 • pečené kachny a pivní speciály
rezervace na tel. 466 414 459 nebo 777 184 275

Bohatá tombola

Zvou pořadatelé

Více informací na www.restaurant-navysluni.cz nebo na facebooku
www.obecsrch.cz
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Kdo se stal vícemistrem v jízdě spřežení?
„Jiří Koníř patří dlouhé sezóny mezi pilíře českého vozatajského sportu jednospřeží. Byl a stále je oporou české reprezentace.“ (Ing. Cyril Neumann, Světový pohár Nebanice) Stáj Koníř Hrádek (dále jen SKH), spolu se svým zakladatelem Jiřím Konířem, dosáhla již řadu úspěchů a ocenění.
SKH je sportovně chovatelské zařízení, kde
probíhá příprava koní pro kočárový sport
a výchova mladých začínajících jezdců.
Máme osmičlennou základnu, kterou tvoří rodinné zázemí, spolujezdci a Fan klub.

Jsme členem reprezentačního družstva
ČR, které trénuje mistr Evropy Holanďan
Theo Thimmerman. Tato stáj s již 15letou
tradicí je součástí České jezdecké federace a také Mezinárodní jezdecké federace.

Pravidelně se účastní národních i mezinárodních závodů jednospřeží. V roce 2012
získala 2. místo na Mistrovství ČR (dále jen
MČR), v letech 2000, 2006, 2007 se stala
mistrem ČR a také se dobře umisťuje ve
světovém poháru.
V letošním roce jsme startovali v seriálu českých závodů a získali jsme 3x druhé místo
a 1x místo první. Na MČR jsme dosáhli na
metu nejvyšší, a to titul vícemistra ČR pro
rok 2015 a titul mistra východočeské oblasti. Z MČR mohli diváci sledovat přímý přenos na ČT sport.
V příštím roce, kromě národních závodů,
chceme startovat po splnění podmínek i na
Mistrovství světa v rakouském Piberu. Účast
bude vrcholem naší jezdecké sezóny.
Jiří Koníř
Foto: Olga Procházková

Běžci v Srchu opět na startu
V listopadu se v Srchu pořádal běžecký závod Sršská devítka a byl odstartován Zimní pohár Srchu.
Na start tradičního Sršského maratonu,
půlmaratonu a čtvrtmaratonu se postavilo
190 běžců, aby pokořili jednu z tratí. První
místo v půlmaratonské trati ve své kategorii obsadila Lenka Benedová, ale celkově
tuto trať nade všemi kategoriemi nejlépe
zaběhla Jana Horáková. Na startovní listině
se objevilo i dalších 10 „Srchováků“, kteří si
vedli velice dobře.
Tyto akce, kromě sportovních výsledků,
mají smysl v tom, že běžci mají sršské závody zapsány ve svých kalendářích, jezdí na
ně stále více nových lidí a následně dostáváme ohlasy na závod. Jsou to právě ohla-

sy běžců, kvůli kterým nás těší připravovat
závody i na příště.
„…Dobrý den, děkuji za info a krásný závod! Byli jste skvělí, všechno šlapalo jak
dobře promazaný stroj – teda kromě mě…
:-) Příští rok na shledanou…“
„…Ahoj, díky doprovodu syna na závod
jsem si užila opravdu úžasné dopoledne!
Děkuji za krásný sportovní zážitek a musím vzdát hold bezva organizaci při závodu! Posílám pár snímků, snad se nějaký
bude hodit :o) Přeji mnoho spokojených
sportovců a nejdéle na příštím ročníku na
viděnou!…“
Díky všem, kteří nám pomáhají závody
uskutečňovat.
Za SK Srch Lubomír Jirásko
Foto: Jiří Rejl
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